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A2iA anuncia novas versões de seus motores de reconhecimento para servidor, impulsados 

pelas últimas tecnologias em análise de imagem e extração de dados  
 

Novas versões expandem o alcance da A2iA, expandindo as capacidades de processamento de dados reais de 

documentos estruturados, não estruturados, formulários e de pagamento.   
 

Nova York, EEUU e Paris, França, março 14, 2018 – A2iA (@A2iA), desenvolvedora de softwares baseados 

na inteligência artificial e o aprendizado de máquina para captura de dados, processamento de documentos e 

pagamentos, tem anunciado hoje novas versões de seus principais motores para fluxos de trabalho de servidor: 

a2ia TextReader™, a2ia DocumentReader™, a2ia FieldReader™, a2ia CheckReader™ e a2ia XE™. Confiados 

pelas maiores instituições financeiras, corporações e governos, os componentes da A2iA são escaláveis e 

flexíveis, desenhados para o processamento de documentos e fluxos de trabalho específicos de todo o mundo, 

garantindo altos níveis de precisão e maior processamento direto dos dados.   

 

Cada um dos componentes de software é trazido ao mercado através do laboratório de desenvolvimento interno 

da companhia, um dos maiores centros privados de pesquisa. Todos os detalhes das novas funcionalidades e 

melhorias nos componentes podem se encontrar na publicação de notas, disponível no centro de download da 

A2iA (www.a2ia.com/pt/membre), ou entrando em contato com a equipe da A2iA (www.a2ia.com/pt/contact-

us).  

 

a2ia TextReader™ V6.0 é o primeiro componente de software no mercado capaz de reconhecer textos 

impressos e manuscritos sem necessidade dum dicionário. Impulsado pela tecnologia de redes neurais, o 

componente oferece suporte para inglês, francês, português, árabe, espanhol, alemão, italiano, chinês, 

russo e agora inclui: 

• Transcrição de texto completo para documentos impressos e manuscritos em coreano.  

• Transcrição de texto completo para documentos impressos e manuscritos em japonês.  

• Suporte para Windows 2016.  

 

a2ia CheckReader™ V10.0 é o estândar global para análise de imagem e reconhecimento de documentos 

de pagamento avançado. O componente de software é implementado em mais de 42 países e inclui novos 

suportes para:  

• Cheques de Marrocos e valores em dígitos em formulários marroquinos.  

• Novas funcionalidades para o reconhecimento em cheques de: Singapura, Malásia, Nova Zelândia. 

• Bônus de poupança para Itália. 

• Suporte para Windows 2016.  

 

a2ia XE™ V2.0, um componente de software para processamento de cheques e pagamentos impulsado 

pela tecnologia de redes neurais, trai altos níveis de precisão com relação a outras ofertas do mercado. 

Suportando cheques de Estados Unidos, França e Reino Unido, o componente agora suporta:  

• Cheques da Turquia, Argentina, Paraguai, Costa do Marfim e Guatemala.  

• Suporte para Windows 2016.  

 

a2ia DocumentReader™ V9.0, um componente de software que impulsa a classificação e extração 

avançada de campos chave de documentos estruturados e não estruturados, atualmente suporta 

documentos da França, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. a2ia FieldReader™ V8.0 é também 
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um componente de software configurável que localiza e captura dados de documentos semiestruturados e 

formulários, que agora também suporta quantidades em dígitos para formulários marroquinos.  

• Suporte para Windows 2016.  

 

Os componentes de software da A2iA estão dedicados a fornecer capacidades de análise de imagem, extração de 

dados e automação de fluxos documentais, e estão disponíveis para integração em soluções para usuários finais e 

para operações de empresas de serviços terceirizados.   

 

Sobre A2iA  

A2iA, Inteligência Artificial e Análise de Imagens (www.a2ia.com), é uma empresa de software orientada pela 

ciência e P&D, com profundas raízes na inteligência artificial, aprendizado de máquina e redes neurais. Com 

componentes intuitivos e fáceis de utilizar, A2iA fornece soluções de: GED, ECM, BPM, BPO, truncagem 

eletrônica de cheques, e mobilidade. Os plug-ins da A2iA possibilitam que as informações complexas de 

diversos tipos de documentos sejam incorporadas dentro de um banco de dados, habilitando sua pesquisa com 

um alto nível de reconhecimento tanto os dados manuscritos como os impressos. Para mais informação, visite 

www.a2ia.com ou ligue para +1 917-237-0390 dentro das Américas, ou +33 1 44 42 00 80 em EMEA, Índia ou 

Ásia. 

 

Contatos de imprensa: 

Comunicações A2iA  

Marketing@a2ia.com 

Américas: + 1 917.237.0390 

EMEA, Índia, APAC: +33 (0)1 44 42 00 80 
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